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  اردبیلی محقق :دانشگاه  هاي جداسازيفرآیند: گرایش

  صفحه 126ات: صفح تعداد  05/06/1396دفاع: تاریخ  : فنی و مهندسیدانشکده

  :چکیده

یش فزااترش صنایع پاالیش نفت و گاز در دنیا، گازهاي سوزانده شده در فلر این صنایع امروزه با گس

 هاي صوتی ویآلودگیافته است. گازهاي سوزانده شده در فلر باعث انتشار گازهاي سمی، ایجاد زیادي 

. با بازیابی این گازها که شامل گازهاي سبک و سنگین دشومیفراوانی  محیطیزیستپیامدهاي 

ها، با تولید گازهاي سوختی و نفتاي مایع یآلودگ، عالوه بر کاهش استیدروکربنی و گازهاي اسیدي ه

پاالیشگاه امام  2فاز واحد بازیابی گاز فلر  نامهپایانیافت. در این  دستبه سود اقتصادي باالیی  توانمی

ي، سردسازي هابخشامل این واحد ش .سازي شدشبیهقواعد سرانگشتی  با استفاده از خمینی شازند

تعریف  V9 Aspen Hysys افزارنرم هر بخش به کمک که گاز استسازي و تثبیت ي، شیرینسازفشرده

تجهیزات  یريکارگبهبا  توانیمنشان داد که  سازيیهشبنتایج حاصل از  .سازي الزم صورت گرفتو شبیه

. پیدا نمود دستاز سوختی در ساعت گ مترمکعب 2200نفتا و  مترمکعب 70بیش از  مناسب به تولید

هاي جهت استفاده کیلوگرم در ساعت گاز سولفید هیدروژن 290از بیش  يآورجمعآن با عالوه بر 

یت تحلیل اقتصادي فرآیند نشان در نها آید.می به عملجلوگیري  زیستمحیطدر  از انتشار آن ،بعدي

  یافت. دستر میلیون دال 256 حدود به سود ساالنه توانمیداد که 

  سازيشبیه گاز، برج تثبیت، سازيشیرین، بازیابی گاز فلر :هاواژهد کلی
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 فهرست مطالب

صفحه  شماره و عنوان مطالب

  آن یابیباز ستمیس و لیتبد استانداردها، مشکالت، فلر، گاز: اول فصل 

  2  ................................................. ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه -1-1

  2  ........................................................ ................................ ................................ ................................   نگیفلر ای ییزدا گاز -1-2
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  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ................................   برق دیتول -1-6-3
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  فلر به یارسال يگازها یابیباز رامونیپ شده انجام قاتیتحق بر يمرور: دوم فصل  

 2-1- شده انجام قاتیتحق بر يمرور   .......................................................Error! Bookmark not defined.  

    فلر ازگ یابیباز ستمیس يسازهیشب: سوم فصل  

 3-1- مقدمه   ................................ ................................ .................................Error! Bookmark not defined.  

 3-2- 1 فاز واحدهاي:   ................................ ................................................Error! Bookmark not defined.  

 3-2-1- 03 گرانروي کاهش واحد(Visbreaker) :   ................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-2- 11 ازت تولید واحد(Nitrogen) :   ...............................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-3- 19 و 09 گوگرد جامدسازي و تولید واحدهاي:.......................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-4- 23 سوخت تولید واحد:(Fuel Oil and Fuel Gas Unit)  ...  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-5- 20 فرآورده و خوراك مخازن واحد (Off Site Tankage Unit):Error! Bookmark not 

defined.  

 3-2-6- 89 و 30 لنیپروپ و عیما گاز يریبارگ واحد (LPG & Propylene Loading):  ...............  Error! 

Bookmark not defined.  

 3-2-7- 2 فاز واحدهاي:   ................................ .............................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-8- 31 و 01 تقطیر واحدهاي:   ..........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-9- 12 و 02 بنزین و نفتا تصفیه واحدهاي:   ...................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-10- 12 و 02 اکتان افزایش کاتالیستی تبدیل واحد:  ..................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-11- 33 ایزومریزاسیون واحد:   ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-12- 04 سفید نفت هیدروژنی تصفیه واحد:   ..................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-13- 14 خام نفت سنگین باقیمانده تصفیه واحد:  ........................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-14- 15 الیبسترس کاتالیستی شکست واحد:   ...............................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-15- 34 پروپیلن بازیافت واحد:   ........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-2-16- 32 بنزین هیدروژنی تصفیه واحد:   ...........................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-3- يسازهیشب و یطراح شرح   .............................................................Error! Bookmark not defined.  
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 3-3-1- فلر گاز یابیباز ستمیس بخش یطراح   ................................ .......  Error! Bookmark not defined. 

 3-3-2- گازترش يسازنیریش بخش یطراح   .........................................  Error! Bookmark not defined.  

 3-3-3- نفتا تیتثب بخش یطراح   .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

  ياقتصاد یابیارز و بحث ج،ینتا: چهارم فصل  

 4-1- يسازهیشب جینتا ................................ ...............................................Error! Bookmark not defined.  

 4-1-1- یحرارت يهامبدل یطراح   ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 4-1-2- هاپمپ یطراح   ................................ ...............................................  Error! Bookmark not defined.  

 4-1-3- کمپرسور یطراح   ................................ ...........................................  Error! Bookmark not defined.  

 4-1-4- يفاز سه يهاجداکننده یطراح   .................................................  Error! Bookmark not defined.  

 4-1-5- هابرج یطراح   ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  

 4-2- فلر گاز یابیباز واحد یطراح ياقتصاد یابیارز  ............................Error! Bookmark not defined.  

  اتشنهادیپ و قیتحق يریگجهینت: پنجم فصل  

 5-1- يریگجهینت   ................................ ........................................................Error! Bookmark not defined.  

 5-2- قیتحق اتشنهادیپ   ................................ ...........................................Error! Bookmark not defined.  

 مآخذ و منابع فهرست  
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 هافهرست جدول

صفحه  جدولشماره و عنوان 

  11  ---------------------------   )2015 یوطن و انلویقد( زدن آتش از سروصدا و یحرارت انتشارات: 1–1 جدول

  12  ---------------------------------  )2007 مقدم، بیعندل( فلر گاز يهاندهیآال بارانیز اثرات: 2–1 جدول

  .Error! Bookmark not defined  --- --------------------------------  فلر انواع سهیمقا :3–1 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ----------------------واحد یطراح يبرا ازین مورد زاتیتجه :1–3 دولج

 Error! Bookmark notيورود انیجر فشار اساس بر ریتقط یطراح برج در کندانسور يدما شدن مشخص: 2–3 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ------  یحرارت يهامبدل یطراح در آمده دست به یحرارت توان جینتا: 1–4 ولجد

  .Error! Bookmark not defined  ------------------  هاپمپ یطراح در آمده دست به توان جینتا: 2–4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ----------------  کمپرسورها یطراح در آمده دست به توان جینتا :3–4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  -------------  فلر گاز یابیباز واحد یطراح ياقتصاد یابیارز جینتا :4–4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ---------  شده یطراح فلر گاز یابیباز واحد يدیتول محصوالت مقدار: 5–4 جدول
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 هافهرست شکل

صفحه  شکلشماره و عنوان 

  4  ---------------------------------------  خام نفت شگاهیپاال کی در یکل دودکش ستمیس: 1–1 شکل

 !Error  -  )2014 ،یجهان بانک گروه) (NOAA ياماهواره يهاداده( گاز سوختن زانیم نیباالتر با کشور ستیب: 2–1 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ---------------  فلر گاز یابیباز واحد يسازهیشب از یکل کیشمات: 1–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  --------  فلر گاز یابیباز واحد در کنندهشرکت مواد هیکل نمودن اضافه: 2–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  -------------------  مناسب یکینامیدترمو بسته کردن مشخص :3–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ------  فلر خط دهندهلیتشک مواد یمول درصد بیترک کردن مشخص: 4–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ----------------  فلر خط انیجر یاتیعمل طیشرا کردن مشخص :5–3 شکل

  .AC-100  ----  Error! Bookmark not defined ییهوا فن یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :6–3 شکل

 Error! Bookmark notموارد ریسا و فشار افت نیتخم يبرا افزارنرم ییهوا فن یطراح امکان از استفاده :7–3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ----------  فشار افت نیتخم يبرا افزارنرم ییهوا فن یطراح جینتا :8–3 شکل

  .AC-100  ----------------  Error! Bookmark not defined ییهوا فن فشار افت کردن مشخص :9–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  --------  یخروج يهوا يدما کاهش جهت ییهوا فن تعداد شیافزا :10–3 شکل

  .AC-100  ------  Error! Bookmark not defined ییهوا فن از یخروج انیجر يدما کردن مشخص :11–3 شکل

  .E-100  -----  Error! Bookmark not defined یآب کولر یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :12–3 شکل

  .E-100  -----------------  Error! Bookmark not defined یآب کولر فشار افت کردن مشخص :13–3 شکل

  .E-100  -------------------  Error! Bookmark not defined یآب کولر از یخروج يدما نییتع :14–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  -  اول يفاز سه جداکننده یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :15–3 شکل

 Error! Bookmark notيورود انیجر با یخروج عیما و گاز يهاانیجر فشار اختالف کردن مشخص :16–3 شکل

defined.  

  .K-100  -----  Error! Bookmark not defined کمپرسور یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :17–3 شکل

  .K-100  ---------------------  Error! Bookmark not defined کمپرسور نوع کردن مشخص :18–3 شکل

  .K-100   --  Error! Bookmark not defined کمپرسور از یخروج اساس بر کمپرسور یخروج فشار نییتع :19–3 شکل
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  .AC-101   ---  Error! Bookmark not defined ییهوا فن یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :20–3 شکل

 .Error! Bookmark not defined  -----------  افزارنرم توسط AC-101 ییهوا فن فشار افت نیتخم :21–3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ط

 

  

  .AC-101  -------------------  Error! Bookmark not defined ییهوا فن در فشار افت نییتع :22–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  -----  یخروج يهوا يدما اساس بر AC-101 ییهوا فن تعداد نییتع :23–3 شکل

  .AC-101  ------------  Error! Bookmark not defined ییهوا فن یخروج يدما کردن مشخص :24–3 شکل

  .PFD  ------------------------------------  Error! Bookmark not defined ينقشه: 25–3 شکل

 E-101Error! Bookmark not کنندهخنک یآب کولر به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :26–3 شکل

defined.  

  .E-101  ---------------  Error! Bookmark not defined یآب کولر در فشار افت کردن مشخص :27–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ----------------- کنندهخنک یآب کولر از یخروج يدما نییتع :28–3 شکل

 Error! Bookmark notدو شماره يفاز سه جداکننده به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :29–3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notيورود انیجر با یخروج عیما و گاز يهاانیجر فشار اختالف کردن مشخص: 30–3 شکل

defined.  

  .K-101   ---  Error! Bookmark not defined کمپرسور به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :31–3 شکل

  .K-101  ---------------------  Error! Bookmark not defined کمپرسور نوع کردن مشخص :32–3 شکل

  .K-101  -------------------  Error! Bookmark not defined کمپرسور از یخروج فشار نییتع :33–3 شکل

  .AC-102 -  Error! Bookmark not defined ییهوا فن به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :34–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  -----------  افزارنرم توسط AC-102 ییهوا فن فشار افت نیتخم :35–3 شکل

  .AC-102  ---------------  Error! Bookmark not defined ییهوا فن فشار افت کردن مشخص :36–3 شکل

  .AC-102  -----------  Error! Bookmark not defined ییهوا فن از یخروج يدما کردن مشخص :37–3 شکل

 Error! Bookmark notیخروج يهوا يدما اساس بر AC-102 کولر ازین مورد ییهوا يهافن تعداد نییتع :38–3 شکل

defined.  

 E-102Error! Bookmark not کنندهخنک یآب کولر به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :39–3 شکل

defined.  

  .E-102  ---------------  Error! Bookmark not defined یآب کولر در فشار افت کردن مشخص :40–3 شکل
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  .E-102  ---------------------  Error! Bookmark not defined یآب کولر یخروج يدما نییتع :41–3 شکل

  .PFD  ------------------------------------  Error! Bookmark not defined ينقشه: 42–3 شکل

 E-102Error! Bookmark not یآب کولر یخروج انیجر در یآب و عیما ،يگاز مختلف يفازها وجود :43–3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notسه شماره يفاز سه جداکننده به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :44–3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  -  آمده دست به ينفتا انیجر يبرا افزارنرم توسط شده محاسبه تهیدانس :45–3 شکل

 .Palette  ---------------------  Error! Bookmark not defined از Absorber انتخاب نحوه :46–3 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ------------------------------  جذب برج یکل کیشمات :47–3 شکل

 Error! Bookmarkجذب برج ینیس تعداد و نییپا و باال فشار ،یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :48–3 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  -------------------  آب و نیآم اتانول يد یوزن غلظت نییتع :49–3 شکل

 !Error  ------  يورود نیآم یمول یدب رییتغ با جذب برج از یخروج نیریش گاز در S2H رییتغ نحوه نمودار :50–3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ------------------  برج به يورود نیآم یاتیعمل طیشرا نییتع :51–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  جذب برج از حاصل نیریش گاز در دروژنیه دیسولف یحجم درصد مقدار :52–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  --   فلر گاز یابیباز واحد يسازنیریش بخش از نیریش گاز يدیتول حجم :53–3 شکل

 Error! Bookmark notيفاز سه يهاجداکننده از یخروج یدروکربنیه عیما يهاانیجر شدن مخلوط :54–3 شکل

defined.  

  .Palette  --------  Error! Bookmark not defined صفحه از Shortcut Distillation انتخاب نحوه: 55–3 شکل

 !Error  عیما یدروکربنیه مخلوط انیجر طیشرا با مطابق Shortcut به يورود انیجر یاتیعمل طیشرا نییتع :56–3 شکل

Bookmark not defined.  

 Shortcut DistillationError! Bookmark not در یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :57–3 شکل

defined.  

 !ShortcutError برج در نهیبه یبرگشت انیجر نسبت و نییپا و باال فشار ن،یسنگ و سبک يدیکل جزء نییتع :58–3 شکل

Bookmark not defined.  

 ShortcutError! Bookmark not یطراح برج از استفاده با تیتثب برج هیاول یطراح از حاصل جینتا :59–3 شکل

defined.  
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  .Case Study  ---------------  Error! Bookmark not defined در مستقل و وابسته ریمتغ نییتع: 60–3 شکل

  .Case Study  --------  Error! Bookmark not defined در مستقل ریمتغ يبرا نییپا و باال حد نییتع :61–3 شکل

 !CaseStudy   --  Error در آمده دست به ازیامت اساس بر ریتقط برج به يورود يدما نیبهتر کردن مشخص :62–3 شکل

Bookmark not defined.  

  .PFD  ------------------------------------  Error! Bookmark not defined ينقشه :63–3 شکل

 !Error  -------  دما شیافزا و يفاز سه يهاجداکننده از حاصل عیما يهادروکربنیه مخلوط نحوه ندیفرآ :64–3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  -------  فشارشکن ریش یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :65–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ---------------  فشارشکن ریش از یخروج فشار کردن مشخص :66–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ----------  کسریم در یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :67–3 شکل

 Error! Bookmark notهاپمپ یخروج و کسریم به يورود عیما یدروکربنیه يهاانیجر فشار نییتع :68–3 شکل

defined.  

  .E-103  ------  Error! Bookmark not defined تریه به یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص: 69–3 شکل

  .E-103  ---------  Error! Bookmark not defined کنندهگرم مبدل از یخروج يدما کردن مشخص :70–3 شکل

 .E-103  --------------------------  Error! Bookmark not defined تریه فشار افت نییتع :71–3 شکل
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  .Palette  --------  Error! Bookmark not defined صفحه از Shortcut Distillation انتخاب نحوه: 72–3 شکل

 !Error  ----  16 شماره انیجر طیشرا اساس بر Shortcut به يورود انیجر یاتیعمل طیشرا کردن مشخص: 73–3 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  --   16 شماره انیجر طیشرا اساس بر Shortcut به يورود انیجر مواد درصد بیترک کردن مشخص :74–3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Shortcut  Error! Bookmark not defined یطراح برج در یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :75–3 شکل

 !ShortcutError برج در نهیبه یبرگشت انیجر نسبت و نییپا و باال فشار ن،یسنگ و سبک يدیکل جزء نییتع :76–3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ----------  ریتقط یطراح برج در یطراح هیاول جینتا شدن مشخص :77–3 شکل

 !E-104  ------  Error یحرارت مبدل توسط یخروج انیجر کردن خنک و تیتثب برج يسازهیشب کیشمات :78–3 شکل

Bookmark not defined.  



 

  ن

تیتثب برج در خوراك محل و ینیس تعداد و نییپا و باال فشار ،یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :79–3 شکل

  ------------------------------------------------------  Error! Bookmark not defined.  

تیتثب برج يسازهیشب يبرا Shortcut برج در آمده دست به هیاول جینتا اساس بر دلخواه يهاSpec نییتع :80–3 شکل

  ------------------------------------------------------  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notتیتثب برج يانتها از یخروج انیجر در همراه آب و يدیاس و سبک يگازها حذف :81–3 شکل

defined.  

 !Error  -  تیتثب برج یخروج ينفتا انیجر کنندهخنک مبدل در یخروج و يورود يهاانیجر کردن مشخص :82–3 شکل

Bookmark not defined.  

  .E-104  -----------  Error! Bookmark not defined کنندهخنک مبدل در فشار افت يحدود نییتع: 83–3 شکل

  .E-104   ---  Error! Bookmark not defined کنندهخنک مبدل از یخروج انیجر يدما کردن مشخص :84–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  --------------  فلر گاز یابیباز واحد يساز هیشب از یکل کیشمات :85–3 شکل

  .Aspen Hysys   ---  Error! Bookmark not defined افزارنرم در يفاز سه يهاجداکننده نگیزیسا نحوه: 1–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ------------------  کی شماره يفاز سه جداکننده یطراح جینتا :2–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  -------------------  دو شماره يفاز سه جداکننده یطراح جینتا :3–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ------------------  سه شماره يفاز سه جداکننده یطراح جینتا :4–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ------------------  يسازنیریش بخش جذب برج یطراح جینتا :5–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  --------------  جذب برج ینیس یطراح يبرا آمده دست به جینتا :6–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ----------------------  تیتثب شبخ ریتقط برج یطراح جینتا :7–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ------  تیتثب برج ییباال مهین ینیس یطراح يبرا آمده دست به جینتا :8–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ------  تیتثب برج ینییپا مهین ینیس یطراح يبرا آمده دست به جینتا :9–4 شکل

 Error! Bookmark notافزارنرم توسط فلر گاز یابیباز واحد یتیلیوتی و یاتیعمل ثابت، يهانهیهز جینتا :10–4 شکل

defined. 
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ل و استانداردها، تبدی

  سیستم بازیابی آن
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  مقدمه -1-1

 منظورهب ،هاپاالیشگاه یا هیدروکربن يفرآور هاکارخانه ،هاچاه از گاز سوزاندن فرآیند فلر، گازسیستم 

یک  عنوانبه فرآیند نیحاضر ادر حال ). 2015 ،یو وطن انلوی(قد استآن فشار  کاهشگاز و همچنین  دفع

گاز فلر شده در  مترمکعببیلیون  150 حدوداً که يطوربه ته شده است.شناخ محیطیزیستمشکل بزرگ 

 زیستمحیطباعث آلودگی دي اکسید کربن  گاز مترمکعب 400و ساالنه حدود  شودمی آزادسراسر جهان 

ز ا خود بسیار بیشتر تنهاییبهضایعات ایجاد شده از فلر شدن گازها ). 2012و همکاران،  1(اندرسن شودمی

ی، صنعت شیمیای هايکارخانه، هاپاالیشگاهتولید نفت و گاز، از قبیل صنعتی،  اتیعملاز ایجاد شده  ضایعات

  است. زغال سنگ و دفع زباله

 حمل يهایکشتدر  مختلف از جمله در سواحل دریاها، هايمکاندر  توانمیسیستم فلرینگ گازها را 

  نصب نمود. هالولهدر مزارع و در طول خط  ،بندرها تأسیساتو نقل و در 

د. چرا شونیز محسوب میمشکالت انرژي  برانگیزترینچالشیکی از  ییگاز زداگاز فلرینگ یا همان 

باشد طرح میک انرژي  عنوانبه تواندمیترکیب گازهاي طبیعی است و  شبیه بهبسیار فلر گاز که ترکیبات 

و  2005توجه به افزایش قیمت گاز از سال با  .تجاري است و فسیلی هايسوختسایر  از ترپاكبسیار  هک

 عنوانبه .فلرینگ گاز بسیار افزایش یافته است هب توجهدر مورد کمبود منابع نفت و گاز  هانگرانیافزایش 

، اندرسن و همکاران( نماید نیتأمفریقا را آدرصد از منابع برق  50 تواندمیبالقوه  طوربهمثال این مقدار گاز 

عالوه بر این . شودمی ياگلخانهانرژي و کاهش انتشار گازهاي مصرف در جویی رفهصباعث  هک )2012

رف مصدر جویی صرفهباعث ، یا همان فلرینگ گاز زدایی فرآینداز  برداريبهرهکاهش فرسایش و افزایش 

  .شودیمرا موجب و کاهش تغییرات اقلیمی  يانرژ

  یا فلرینگ گاز زدایی -1-2

شود که قابل فرآوري گاز فلر به گازي اطالق می از 2انفت کانادکنندگان تعریف انجمن تولیدبر اساس 

 گونهنیا توانمیرا  نگیفلر. یا توجیه اقتصادي و فنی براي بازیابی نداشته باشد و هودنبجهت عرضه به بازار 

                                                
1 Andersen 2 Canadian Association of Petroleum 



 

  

معمولی  دفرآینتوسط یک  هاز گازهایی ک کارآمداستفاده ایمن و  منظوربه هاییدستگاه: طراحی تعریف کرد

 سیستم خاصاین گازها در  .شوندمیایجاد  ،صنعتی يهاکارخانهه این گازها اغلب توسط ک شوندمی آزاد

سیستم فلرینگ خود از شود. جهت دفع ایمن به سیستم فلرینگ انتقال داده میشده و  آوريجمع لوله

اغلب . یل شده استتشک زائدانواع مختلف گازهاي  يسازسالمجهت  ترکوچکچندین سیستم فلر 

انجام  تیرؤقابل  يفلرینگ و با یک شعله يهاستمیسدر  دودکشدر باالترین نقاط  گاز زدایی يهافرآیند

ارتفاع این شعله بستگی به حجم گاز آزاد شده دارد در صورتی که روشنایی و رنگ شعله به ترکیب  .شوندمی

  گازهاي درون سیستم فلر بستگی دارد.

 رینگ کمپرسور آن، جزء ترینکه مهم است شده تشکیل مختلفی هايقسمت از FGRS3ي سامانه

  ).2002، 5(فیشر و برنان است 1–1شکل به شرح  مورد نظر يسامانه . اجزاياست 4مایع

  شود.می ردوامتشکل از یک لوله که گازها براي عملیات فلرینگ در آن  flare stackقسمت  .1

  .گیردمی استفاده قرار مورد گاز جریان فشار افزایش منظوربه که کمپرسور .2

 گازها سازيفشرده اثر بر که گازي میعانات جداسازي منظوربه که يسه فاز ای 6ي دوفازيجداکننده .3

 گیرد.می قرارمورد استفاده  اند،شده تولید

 مایع. رینگ کمپرسور به برگشتی ي آبسردکننده حرارتی مبدل .4

 اصلی 8هدر به هوا ورود از و جلوگیري ي فلرشبکه در مثبت فشار حفظ منظوربه که 7مایع بندآب .5

 .گیردمی استفاده قرار مورد فلر يشبکه

 

                                                
3 Flare Gas Recovery Systems 
4 Liquid Ring Compressor 
5 Fisher & Brennan 

6 Knock Out Drum 
7 Liquid Seal Drum 
8 Header 



 

  

 
  منفت خا شگاهیپاال کیدر  یدودکش کل ستمیس: 1–1شکل 

  

  از: هستند عبارت مشعل به برج ارسالی گازهاي بازیابی يسامانه طراحی در مؤثر عوامل همچنین

  شرایط نرمال پاالیشگاه. در مشعل برج به ارسالی گازهاي جریان حجمی نرخ .1

 از مخلوطی نظر مورد استاتیکی (معموالً مایع فشار ایجاد منظوربه مایع بندآب در مایع ارتفاع .2

  .است) 9گالیکول اتیلن منو و آب

  فلر يشبکه به ارسالی گاز جریان درصد رکیبت .3

  فلر يشبکه به ارسالی گازهاي فشار و دما .4

  فلر يشبکه به ارسالی گازهاي حرارتی ارزش .5

                                                
9 Mono Ethylene Glycol 



 

  

 مورد فلر به ارسالی گاز جریان در موجود مایعات برابر سامانه در حفاظت منظوربه دوفازيي جداکننده

 دلیل به .است دوفازي يجداکنندهو  مایع بندآب بین FGRSي سامانه نصب محل گیرد.قرار می استفاده

 زمان در ایجادشده خأل به نسبت مایع بندپاسخ آب توانایی و عملکرد FGRSي سامانه در کمپرسور وجود

 ياگونهبهآن  مخزن در موجود مایع میزان لذا گیرد؛می قرار مدنظر بسیار کارِ کمپرسور، حین در و اندازيراه

 فشار )مخزن به منتهی جریان شیر ماندن باز صورت در( عملکرد کمپرسور، صورت در تا کندمی تغییر

 زیرا شود؛ سامانه به داخل فلر آتش خان از هوا مکیدن مانع و بماند باقی مثبت همچنان ي فلرینگسامانه

 که گاز در ودموج ترکیبات به توجه با و شودمی فلر ي اصلیلوله خط وارد اکسیژن هوا، ورود صورت در

 .شودمی فراهم ي انفجارزمینه دارند، را اکسیژن حضور انفجار در قابلیت

ت سم بهگاز فلر ، از مراکز فلر آوريجمع از پس، فلر گاز بازیابی جهت. نظر مورد يکنندهتفکیک از بعد

FGRS  سپس .کندیکمپرسور عبور م یک از میان شود ومنحرف می مایع مخزن یک لهیوسبهپایین دستی 

 ورودي به و حرارتی پمپ شده مبدل طریق از مایع. شودمی تخلیه مخلوط فاز جداساز یک به فشرده گاز

فشرده  را گازها ثابت، دما وضعیت در کمپرسور که شودمی موجب گرددبر می کمپرسور در مایع سرویس

 انتقال دیگر مناسب هايمکان رسای واحد یا سوخت گاز مرکز به و شودمی جدا مایع از فشرده گاز .کند

 عمل تضمین نای. شودمی تنظیم ورودي گاز فشار اساس بر کنترل سیگنال با کمپرسور بازیافت شیر .یابدمی

 دوفازي، يکنندهتفکیک از خروجی گازهاي جریان. است مثبت فشار داراي همیشه مرکز فلر که کندمی

 ایجاد وضعیت صورت در شود. همچنین،می FGRS ينهساما وارد ،عملیات نرمال پاالیشگاه حالت در

 گازها جریان شود،می ارسال ي فلرسمت شبکه به گازها از توجهی قابل حجم که در پاالیشگاه نرمالریغ

پاالیشگاه  نرمال وضعیت در. شودمی هدایت فلر آتش خان سمت به و سپس شدهمایع بندآب وارد ابتدا

 کمپرسور، از خروجی متراکم ادامه، گاز در و شده کمپرسور وارد ابتدا FGRSي سامانه به ورودي گاز جریان

 حواض .گرددمی هدایت فازي سه جداکنندهبه سوي هوایی و آبی سرد شده و  هايکنندهخنکتوسط  سپس

 از فشرده گازهاي کنار در آبی فاز حضور و گاز تراکم از پس هیدروکربنی مایع فاز ایجادبه علت  که است

 همان يجداکننده از خروجی گاز جریان ).1393و همکاران،  ی(کازرون شودمی استفاده فازي سه جداکننده



 

  

 جریان. شودارسال می استفاده قابل واحد سمت به مصرف، منابع به توجه با که شده است بازیابی گازهاي

 سمت به یا و گیرد قرار تفادهاس مورد تواند پاالیشگاهمی آن درصد ترکیب به توجه با هیدروکربنی مایع

 نظر، مورد يسامانه تجهیز ترینمهم شد، بیان که طورهمان. شود ارسال گازي میعانات يسازرهیذخ مخازن

  .شودبررسی می را کمپرسور این ي عملکردنحوه ادامه، در. است مایع کمپرسور رینگ

  FGRSي سامانه کمپرسور -1-2-1

 کمپرسور. است مورد نظر يسامانه قلب واقع، در و FGRSي سامانه قسمت ترینمهم کمپرسور

  زیر باشد: هايقابلیت داراي بایستمی FGRSي سامانه

 فلر يشبکه به ارسالی گاز جریان مقدار و فشار ناگهانی تغییر .1

 گاز دماي ناگهانی تغییر .2

 کمپرسور به ورودي گاز منقطع و ناپایدار جریان .3

ي اولیه قیمت عملیاتی، هايهزینه نیاز فرآیندي،، زیاد بازده جمله زا پارامترهایی کمپرسور انتخاب براي

 انواع از مختلفی انواع گذشته سال 35 طی در. شودمی گرفته نظر در نگهداري پایین و تعمیرات پایین،

 کمپرسورهاي، SVC(11( سوپاپ کمپرسورهاي 10)DSC( خشک پیچی کمپرسورهاي شامل کمپرسورها

  .شودمی استفاده FSC(14( یپیچ کمپرسورهايو  13)LRCحلقه روغنی ( ، کمپرسور12)RC( مجاور

مایع  رینگ خاص کمپرسور گیرند،می قرار استفاده مورد در صنعت که موجود کمپرسورهاي میان از

 ).2010، 15رائو( شودمی انتخاب FGRSي سامانه مناسب عملکرد براي کمپرسور ترینمناسب عنوانبه

  :از هستند عبارت مایع رینگ ي کمپرسورسامانه سازنده هايتشرک توسط FGRS مزایاي

 مایع و گاز شامل دوفازي سیال انتقال امکان .1

 ناخالصی ذرات با همراه گازي سیال انتقال امکان .2

 سمی و ریگآتش خورنده، گازهاي انتقال امکان .3

                                                
10 Dry Screw Compressors 
11 Sliding Vane Compressors 
12 Reciprocating Compressors 

13 Liquid Ring Compressors 
14 Flooded Screw Compressors 
15 Raul 



 

  

  سازيفشرده فرآیند در طی ثابت دما شرایط ایجاد و روغن به نیاز بدون عملکرد .4

 تمامی دهش بازیابی گازهاي جریان در گوگردي ترکیبات جمله از مضر بسیار ترکیبات حجم به توجه با

 فشار و دما .گردند انتخاب خوردگی برابر در مقاوم جنس از باید سیستم در موجود لوله خطوط و تجهیزات

 يهاسمیمکان .باشندیم گازترش انتقال لوله خطوط يهامؤلفه از خورنده داًیشد شیمیایی محیط و باال

 تورم و هیدروژنی يهایخوردگ بین این در اما برشمرد گازترش محیط در توانمی را گوناگونی خوردگی

 خطوط در کنترل خوردگی راهکارهاي نیترمهمد. باشنیم موجود يهاسمیمکان نیترمخرب جزو هیدروژنی

 شتریلوله هم ب نگیزیسااست و  لیکربن است جنساز  فوالدي يهالوله از استفاده گازترش انتقال لوله

 یچون در برابر خوردگ هست نچیا 32که  یپارس جنوباست. مثالً در  ازین مورد یبه افت فشار و دب یبستگ

نیز  خوردگی محافظ داخلی يهاپوشش و ؛هست لیاست هیشب ناًیهم ع آن يو شکل ظاهر استم ومقا

 به منجر که دهندرا نشان می �CO	و	H�S	مقابل در نفوذپذیري از درجاتی هاپوشش اغلب .شوداستفاده می

 داخلی پوشش یک انتخاب در بنابراین ؛گرددیم پوشش هنگام زود خرابی و فشار افت هنگام در زدگیتاول

 ،)اتوکالو آزمون مثالً( پوشش شیمیایی مقاومت يهاآزمون و میدانی تجربیات از منتج هايداده باال، کارایی با

 هايرزین پایهبر  FBE16 پلیمري هايپوشش امروزه. روندمی شمار به گیريتصمیم معیارهاي نیترمهم

اند. دیده شده تدارك گازترش خورنده داًیشد هايمحیط در کاربري براي نواالك اپوکسی و فنول -اپوکسی

 این توأمان کاربري حال عین در و حلراه تریناقتصادي و نیترآسان FBE داخلی ویژه هايپوشش اعمال

 يهاپوشش صاف سطح .است خوردگی کنترل راهکار مؤثرترین ،گازترش مخصوص آلیاژي فوالد با هاپوشش

 %30 تا سیال يریپذ انیجر بهبود نتیجه در و گاز فشار افت تقلیل در انکارناپذیري نقش نیز FBE داخلی

 کاهش لوله خط برداريبهره طول در را انرژي مصرف و فشار تأمین هايهزینه همچنین ویژگی این دارد،

 این واحد باید خوراك عنوانبهو چه  سوخت عنوانبه چه گازها این از مجدد استفاده همچنین ؛ ودهدمی

 شدتکه  آنجا . ازنمود استفادهتوان می آمین جذب برج از منظور این به که گردند جدا گاز از ترکیبات

 ازیابیب سیستم به ورودي جریان میزان که دیآیم پیش گاه لذا .است متغیرشدت هب فلر به ارسالی گازهاي

                                                
16 Fusion-Bond Epoxy 



 

  

 داکثرحاوالً  احتمالی مشکالت بروز از جلوگیري جهت لذا. باشد طراحی میزان از بیشتر یا و کمتر فلر گاز

 نظر در فلر به ارسالی گازهاي انیجرشدت حداکثر از کمتر را فلر گاز بازیابی سیستم طراحی میزان

 مپرسورک ورودي سمت به فازي جداکننده خروجی از بازگشتی جریان یک گرفتن نظر در اًی؛ و ثانمیریگیم

 ینا فلر گاز بازیابی سیستم به ورودي جریان حد از بیش کاهش صورت در که میآوریم فراهم را شرایطی

 مسیست به ورودي مازاد جریان. ثالثاً شوند برگردانده کمپرسور سمت به خروجی گازهاي وبازشده  جریان

  .گرددمی هدایت موجود فلرینگ سیستم به همواره نیز فلر گاز بازیابی

  طراحی سیستم بازیابی گاز فلر -1-3

 انجام االب فشار یک به پایین فشار یک از فشار در طراحی بخش بازیابی گاز فلر افزایش کهییازآنجا

 يسازهیشب در نکته دو به باید. گیرد صورت پرسورکم از استفاده جهت الزم مالحظات بایستی ردیگیم

 يکارروغن و جنس يهاتیمحدود به توجه با کمپرسورها از خروجی دماي اینکه اول نمود دقت کمپرسورها

 کند تجاوز 5 مقدار از نباید نیز تراکم میزان همچنین. باشد گرادیسانت درجه 150حداکثر تواند می غیره و

 تفادهاس مورد فلزات است ممکن وشود می کمپرسور آسیب باعث باال تراکم نسبت و باال خروجی دماي زیرا

 و کمپرسور خروجی دماي کاهش برايتوان می لذا باشند نداشته را باال دماي تحمل توانایی کمپرسور در

رهاي کول یا و هوایی فن از استفاده با را کمپرسور به ورودي دماي دلخواه، میزان به فشار افزایش حالنیدرع

 .بخشدیم بهبود را آن عملکرد و شده کمپرسور به ورودي گاز دماي کاهش باعث عمل این. داد کاهشآبی 

 سورکمپر کار کاهش نتیجه در و حجم کاهش باعث کمپرسور به ورود از قبل دما کاهش و سردکن از استفاده

 چنانچهشود می باعث دوفازي يکنندهیکتفک از عبور و ورودي گازهاي دماي کاهششود. می بازده افزایش و

 عمای صورتبهها آن از بخشی گیرد صورت زیاد دبی با ناگهانی تخلیه مواقع در گاز همراه آب زیادي حجم

 از عبور از پسشده فشرده گازهاي. نشود کمپرسور به آسیب باعث وشده  جدا سیستم از ظرف این در

 سرد یهوای و آبیهاي کنندهخنک توسط ترنیسنگ روکربنیهید ترکیبات بهتر شدن جدا جهت کمپرسور

 .شوند جدا یکدیگر از گازي و هیدروکربنی و آبی مایعات تاشود می فازي سه جداکننده وارد و شده



 

  

هوا براي بهتر سوختن گازها کمک ه جذب در قسمت انتهایی سیستم طراحی شده چون بنوك شعله 

و مخزن طراحی  شودمیایجاد شده  هايشعلهمانع از بازتاب  دودکشروي قرار گرفته بر  يهامهره .کندمی

ه سیستم و محافظت از مایعات ایجاد شده از عبور گازها ب آوريجمعوظیفه  دودکششده در قسمت پایه 

  را بر عهده دارد.فلرینگ 

ر طی دباشد. میبوده که همراه با سر و صدا و تولید گرما فلرینگ اغلب با شعله قابل مشاهده  فرآیند

راق خوب در سیستم یک احت. شودمی �COو  آب سوخته شده اغلب باعث ایجاد بخار فلرینگ گاز فرآیند

، 17ریسک گزار و(و همچنین نبود مایعات در سیستم دارد بخار ترکیب گازها با هوا و یا با نسبت به  بستگی

2009.(  

 فلرینگ و فرآیندي فلرینگ اضطراري، فلرینگ: ردک تقسیم گروه سه به توانمی رافلرینگ  هايفرآیند

؛ ددهمی رخ کمپرسورها، يهایخراب یا شیرها، شکستن ،يسوزآتشدر حین  فلرینگ اضطراري، .يتولید

 عموالًم فرآیندي فلرینگ. شودمیسوخته  باال سرعت با گاز از زیادي حجم مدت، کوتاه دوره یک در بنابراین،

 حذف فرآیند از خروجی گازهاي از بعضیکه در آن  پتروشیمی فرآیند مانند است، همراه پایینی نرخ با

بسته به اینکه کارخانه در  هاییفرآیند چنین در فشرده گاز حجم. شوندمیوارد  فلر به سپس و شوندیم

 بمترمکع هزار تا ساعت در مترمکعب چند ازتواند کند یا داراي نقص فنی است میحالت طبیعی کار می

 بخش در يتولید فلرینگ ).2012، 18ایالت متحده ستیزطیمحآژانس حفاظت ( باشد متغیر عتسا در

 ایشآزم بررسی حین در گاز از زیادي حجم. گیردمی صورت گاز در صنعت و نفت بخش تولید و برداريبهره

  شود.می سوزانده تولید، براي چاه ظرفیت جهت تعیین به گاز- نفت بالقوه

  ترکیب گاز فلر -1-3-1

 به هگازي ک منبع به ترکیب این. شودمی مختلف گازهاي از ترکیبی فلر شامل گازهاي کلی طوربه

 ازگ شامل عمدتاً شوندمی آزادگاز -گازهایی که در حین تولید نفت. دارد بستگی رودمیفلر  سیستم
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 دیگر هايکربنهیدرو از کمی مقدار و اتان با که دارد )�CH( متان %90 از بیش طبیعی گاز. اندطبیعی

 و هاپاالیشگاه از فلر گازهاي. باشند داشته وجود است ممکن نیز �CO و �N مانند خنثی گازهاي است؛

 حال، این با. است �H موارد برخی در و هاهیدروکربن از مخلوطی حاوي معموالً يفرآیند اتیعمل سایر

گازهاي  کمی مقدار با همراه �CO و �CH از مخلوطی ،یزیست هايگازیا  ،هازباله هاي حاصل از محل دفنگاز

 را لرف گاز هايگروه از برخی است الزم بنابراین و ندارد وجود استانداردي ترکیب هیچ واقع در. خنثی است

 گذاردمی أثیرت گاز حرارت انتقال قابلیت بر گاز ترکیب تغییر. شوند مشخص گاز واقعی پارامترهاي به توجه با

  .دهدمیقرار  تأثیرتحت  راسنج جریان گیرياندازه ملکردع و

 و نآ اقتصادي ارزش ارزیابی براي فلر گاز ترکیب. است آن گرمایشی ارزش اساس بر اساساً گاز ارزش

 طوطخ شبکه در نقل و حمل براي مثال، عنوانبه. دارد اهمیت آن دفع یا مناسب فرآیند با آن تطبیق براي

 گازترشباشد  H�S بیشتر یا mol/kmol 10 اگر حاوي گاز. است گاز H�Sاصلی به  وجهت باالدست، يلوله

  ).2012، 19کودرو  جانسون( شودمیشناخته 

  یطیمحستیز تأثیرات -1-4

 طیمحی عواقب. است امروز یطیمحستیز و انرژي مشکالت برانگیزترینچالش از یکی فلرینگ گاز

جدي در  مشکالت منجر به اغلب که دارد محلی جمعیت روي یتوجه قابل تأثیر گاز فلرینگ از ناشی

 رتحرا و صداهمراه با تولید و  است مشاهده قابل معمول طوربه گاز فلرینگ کلی، طوربه. شودمیسالمت 

 از تفادهاس با ،فلر از فاصله از تابعی عنوانبه را میزان تولید صدا و حرارتی تابش وطنیو قدیانلو . باشدمی

  .است شده ارائه 1–1جدول در نتایج. کردند محاسبه فلر هايسیستم براي تجاري زارافنرم
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  )2015 وطنیو قدیانلو ( از آتش زدن سروصداو  یانتشارات حرارت: 1–1جدول 

Distance 
(m) 

Thermal radiation 
(kW/m�) 

Noise level 
(dB) 

10 5.66 86.3 

20 5.87 86.19 

30 6.04 86.02 

40 6.14 85.78 

50 6.17 85.5 

60 6.14 85.18 

70 6.04 84.83 

80 5.88 84.46 

90 5.67 84.08 

100 5.42 83.68 

  

و  بداییم شیزااف زین یانتشارات حرارت زانیمفلر  از فاصله شیگردد با افزاهمان طور که مالحظه می

فاصله  شیزابا اف زین میزان تولید صداو  دسریم یابتنسبتاً ثحرارت به مقدار  زانیم یمشخص يفاصلهد از عب

  .ابدییاز فلر کاهش م

از این رو برنامه کاهش آلودگی این  باشندیصنایع نفت در هر کشور از جمله صنایع تکامل یافته م

کاهش آلودگی  يهاه در سطح جهان در حال انجام است. البته برنامهطوالنی است ک يهاصنایع براي مدت

. اگرچه تاس از کشوري به کشور دیگر تفاوت داشته که این امر گاهی وابسته به قوانین ملی و محلی کشورها

 گازهاي انتشار یافته از فلرها بر انسان، گیاه و حیوان هنوز به صورت کمی ارائه نشده است؛ آورانیاثرات ز

  .اندانجام گرفته تا به حال این اثرات زیان بار را به صورت کیفی مشخص کرده يهاتیاما مطالعات و فعال

که در محیط اطراف مشغول به کار هستند را به مخاطره  ییهانشر گازهاي مذکور سالمت انسان

 ورطبه نیاز ي موردشدهوضع  مقررات و دارد وجود امروزه فلرینگ گاز مسئله حل براي تکنولوژي .اندازدیم

، 20(جانسون و کودر است ترایمن ي آن در جو،فلرینگ گاز از تخلیه حال، این با. است قابل درك ايگسترده

 است. شده خالصه 2–1جدول بر سالمت در ها آن عوارض هاي فلر وآالینده ).2012
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 )2007عندلیب مقدم، ( هاي گاز فلربار آالیندهاثرات زیان: 2–1جدول 

  نام ماده شیمیایی
فرمول 

  شیمیایی
  بر سالمت تأثیر  تولید منشأ

 ��  ازن
وسایل نقلیه و 

  هاپاالیشگاه

و در غلظت باال باعث ایجاد  شودمیدر غلظت کم موجب تحریک بینایی 

  د.وشالت تنفسی به خصوص در سالمندان و کودکان میمشک

  کلیه صنایع نفتی ���  سولفید هیدروژن
و در بینایی نیز  شودمی سردرددر غلظت کم باعث تهوع، کم خوابی و 

  .دارد و در غلظت باال کشنده است تأثیر

دي اکسید 

  نیتروژن
��� 

وسایل نقلیه و 

  کلیه صنایع نفتی

و بیماري  گذاردیمي تنفسی اثر رهایمسو پیرامون  هاششبر انتهاي 

. غلظت باالي این گاز باعث تشکیل متاموگلوبین کندمیآسم را تشدید 

  .کندمیتوسط خون جلوگیري  ژنیاکسشده که از جذب 

  ي قبلی شود.این باور وجود دارد که باعث سرطان و حمله   -  ذرات غبار

   ���  دي اکسید گوگرد
کند و در نتیجه آسم و برونشیت را تشدید ستم تنفسی را تحریک میسی

  نماید.می

ها: متان، آلکان

  اتان، پروپان
�������   

شود و در هاي پایین باعث آبله، خارش و التهاب میدر دانسیته

  شود.هاي باال باعث اگزما و تورم شدید ریه میدانسیته

ها: اتیلن، الکن

  پروپیلن
  د.وشو استفراغ می تهوع باعث ضعف،   �������

ها: بنزن، آروماتیک

  تولوئن، زایلن
   

گذارد و در می ریتأثسمی و سرطان زاست. بر روي سیستم عصبی 

شود و همچنین پوست را تحریک قاعدگی خون میهاي کم بیدانسیته

  شود.کند و باعث افسردگی میمی

  

CO�، CH�  وGHG21 اندازندبه دام می جو در حرارت را شوند،می آزاد هوا در مستقیم طوربه که زمانی .

 عنوانبه. است ايگلخانه گازهاي جهانی انتشار در بزرگی سهم يدهنده که است واضح هوا آن به تأثیر

 رد. شودمی تشرمن فلر گاز از نیجر دلتاي زمین جو به گرما از کیلووات میلیارد 8/45 حدود روزانه مثال،

 �CO انتشار. شودسکونت می غیرقابل بزرگ مناطق ایجاد و حرارت درجه افزایش باعث فلریگ گاز نتیجه،

  .کندمی کمک هوا آب و تغییرات به و است جهانی گرمایش سهم زیادي در داراي فلر گازهاي از
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